
.  ) نقط4(: 1   تمرین 
تتألف العضالت الھیكلیة المخططة من مجموعة ألیاف، ویتركب اللیف العضلي من عدة لییفات، ذات بنیة خاصة، : تقدیم* 

  .ى تحویل الطاقة الكیمیائیة المخزنة إلى طاقة میكانیكیةیعتبر فیھا الساركومیر أصغر وحدة بنیویة ووظیفیة، قادرة عل
   فما ھي البنیة األساسیة لھذه الوحدة؟-  
   كیف یتم التقلص على مستوى ھذه البنیة الممثلة للعضلة؟-  

، Hالقرص الفاتح، القرص الداكن، المنطقة (رسم صحیح مع ذكر التسمیات المناسبة ألھم المكونات : فوق بنیة الساركومیر* 
  ).، الساركومیر، خییطات األكتین، خییطات المیوزینZالحز 

  :آلیة التقلص العضلي* 
  : على مستوى الساركومیر، یتمثل التقلص بالمظاھر التالیة-

  .نقصان طول الساركومیر+     
  .نقصان طول المنطقة الفاتحة+     
  . إلى درجة غیابھاHنقصان طول المنطقة +     
  .نفس األبعادیحتفظ القرص القاتم ب+     

، بل انزالق بعضھا بالنسبة للبعض )األكتین والمیوزین( بما أن طول الشریط القاتم یبقى ثابتا، فلیس ھناك تقصیر للخییطات -
  .إنھا نظریة انزالق الخییطات: اآلخر

نات الكالسیوم إلى انزالق تذكر المراحل األساسیة للتقلص العضلي بدءا من التنبیھ المحدث لتدفق أیو: ( آلیة انزالق الخییطات-
  ).خییط األكتین بالنسبة لخییط المیوزین ثم العودة إلى مرحلة اإلرتخاء

، وتستغل الطاقة الناجمة عن ھذه التفاعالت ألجل انزالق خییطات األكتین L’ATPتقوم العضلة بحلمـأة جزیئات : خالصة* 
لإلشارة، یكون ھذا التحویل . كیمیائیة إلى طاقة میكانیكیةبذلك تكون العضلة قد حولت الطاقة ال. بین خییطات المیوزین

.مصحوبا بتحرر طاقة حراریة

  ) ن0,5. (مخطط عضلي= رسم تخطیطي عضلي =  رعشة عضلیة -1
=AB       فترة الكمون - =BCمرحلة التقلص   - =CD ن1,5(التمدد   =  مرحلة االرتخاء (  

 مدة الرعشة العضلیة -  35ms: مرحلة االرتخاءمدة   -  40ms: لص مرحلة التقمدة  - 20ms:  فترة الكمونمدة
)AD:(95ms    ) 1ن (
  ، تندرج في فترة تمدد الرعشة السابقة )I2( اإلھاجة -2

  ، سنحصل على تسجیل ثاني )I1(الناجمة عن اإلھاجة 
  ملتحم مع األول لكن االلتحام غیر تام، وحیث أن 

  فقط أكبر قلیال من  ( غیر قصویتینI2 و I1اإلھاجتین 
  ستحصل ظاھرة اإلجمال، بذلك سیكون وسع ) الریوباز

) ن1.5 (.االستجابة الثانیة أكبر من وسع االستجابة األولى
  ، تندرج بعد انتھاء الرعشة السابقة الناجمة )3I(اإلھاجة  -

  ، سنحصل على رعشة عضلیة معزولة )I1(عن اإلھاجة 
) ن1.5 (.نفس الوسع ولھا مستقلة عن الرعشة األولى
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فعل إجمال 

         .3 التفاعالت الكیمیائة اإلجمالیة للطرق االستقالبیة الواردة في الوثیقة -3
C6H12O6  :أكسدة الكلیكوز: 1 الطریق -         + 6 O2  6CO2 + 6H2O + 36 ATP)     0.5ن(

C6H12O6  :انحالل الكلیكوز: 2 الطریق -          2 CH3 CHOH COOH + 2ATP)     0.5ن(

CP  :حلمأة الفوسفوكریاتین: 3 الطریق -         + ADP  C + ATP)               0.5ن(  
   كریاتین                 فوسفوكریاتین                                                         

  ) نقط16(: 2   تمرین 
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  : الي كما یليعلى التوصدر الطاقة  یكون م-4
-ن0.5     (.ألنھ یكون مھما منذ انطالق التمرین العضلي:  طریق الكریاتین الفوسفوري(  
-بعد انخفاض الطریق السابقألنھ یتدخل مباشرة في الثواني األولى للتمرین العضلي:  طریق انحالل الكلیكوز . 
  )ن0.5(
-ن0.5 (.طالق التمرین العضلي وعند انخفاض الطریق السابقألنھ یتدخل متأخرا بعد ان:  طریق أكسدة الكلیكوز(  

)ن2( رسم تفسیري لفوق بنیة المیثوكندري -5

  :. خالل مراحل التجربةL’ATP و O2 تطور تركیز كل من -6
-t1 : بعد إضافة الكلیكوز، ارتفاع ضئیل جدا لتركیزL’ATP في الوسط، بینما تركیز O2ن0.5       (. لم یتغیر(  
-t2 : بعد إضافة حمض البروفیك، انخفاض مھم في تركیزO2 مع ارتفاع في تركیز L’ATP. )            0.5ن(
-t3 : بعد إضافةADP + P انخفاض كبیر جدا في تركیز ،O2 مع ارتفاع جد مھم في تركیز L’ATP.)  0.5ن(
-t4 : بعد إضافة مادةCyanure ،تركیز كل من تبات O2 و L’ATP.          )0.5ن(  

  .  تفسیر التغیرات المالحظة-7
-t1 : بعد إضافة الكلیكوز، لم یتغیر تركیزO2و L’ATP الكلیكوز كمستقلب تستعمل ال في الوسط، ألن المیتوكوندري 

  )ن0.5  (.مباشر
-t2 : واجد تیستعمل حمض البروفیك مباشرة من طرف المیتوكوندري، تستلزم عملیة الھدم ھذهO2) ینتج )لويالتنفس الخ ،

)نL’ATP. ) 0.5 مع ارتفاع في تركیز O2ھذا ما یبرر االنخفاض المھم في تركیز ATPعن ھذا الھدم إنتاج جزیئات 
-t3 : یستعملADP + P داخل المیتوكوندري من أجل تركیب جزیئة L’ATP) یستلزم ھذا التفاعل )تفاعل تفسفر ،O2

)ن0.5 (.التفسفر المؤكسدنسمي ھذا التزاوج من التفاعالت ب) األكسدة(
-t4 : یتوقف استھالكO2 ومعھ یتوقف إنتاج L’ATP من طرف المیتوكوندري، یعود ذلك إلى توقف عمل األنزیمات 

  )نCyanure.) 0.5داخل السلسلة التنفسیة بفعل مادة 

  )ن1( خالصة -8
L’ADP انطالقا من تفسفر L’ATP داخل المیتوكوندري تتركب جزیئات -  
  : عملیة تركیب ھذه الطاقة الكامنة تحتم-  
  .حمض البیروفیك: وجود مستقلب قابل لالستعمال المباشر+     
  .أكسدة تنفسیة): وائیةتفاعالت حي ھ (O2تواجد +     
  ).أنزیمات السلسلة التنفسیة(أنزیمات محفزة +     


